
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ηλεκτρονική υπηρεσία «Καταγγελία για εγκλήμα-
τα κυβερνοχώρου».

2 Καθιέρωση 24ωρης καθημερινής λειτουργίας, κα-
θώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες, του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δι-
εύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, 
για το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 3023/1/2-α’ (1)
Ηλεκτρονική υπηρεσία «Καταγγελία για εγκλή-

ματα κυβερνοχώρου». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tης παρ. 19 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 «Ψη-

φιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νο-
μοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1),

γ) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),

δ) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α’ 134),

ε) του άρθρου 16 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και 
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, 
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 133),

στ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

η) του π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής 
Αστυνομίας» (Α’ 281),

θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (Α’ 121),

ι) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

ια) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιβ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902),

ιγ) της υπ’ αρ. 80/18.07.2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058),

ιδ) της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23-10-2019 από-
φασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990),

ιε) της υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25-02-2020 από-
φασης του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας 
Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά 
Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ιστ) της υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020/23.10.2020 από-
φασης του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντι-
κοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές 
δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798),

ιζ) της υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021/26-2-2021 απόφα-
σης του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγ-
γράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 
Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των 
θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» 
(Β’ 849) και

ιη) της υπ’ αρ. 246/08-03-2021 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Επικρατείας «Τήρη-
ση θυρίδων της Ελληνικής Αστυνομίας στην Ενιαία Ψηφι-
ακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ)» (Β’ 968).

2. Την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας υποβο-
λής ηλεκτρονικής καταγγελίας στις αρμόδιες αρχές για 
τέλεση εγκλήματος κυβερνοχώρου, όπως ορίζεται στις 
διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, σε ειδική ηλεκτρονική 
εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 
της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-EΨΠ) και αποστολή της 
στην θυρίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό τη 
μείωση της γραφειοκρατίας, την ταχύτερη εξυπηρέτηση 
των διοικουμένων και την ευχερέστερη παρακολούθηση 
της πορείας της καταγγελίας τους.

3. Την υπό στοιχεία 8000/1/2022/28-α/07-04-2022 
εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη [εδάφιο ε’ της παρ. 5 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143)], από την οποία 
προκύπτει ότι δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση 
σε βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ηλεκτρονική καταγγελία για εγκλήματα 
κυβερνοχώρου

Η καταγγελία για εγκλήματα κυβερνοχώρου, όπως 
αυτά ορίζονται από τον Ποινικό Κώδικα και σε άλλους 
ειδικούς ποινικούς νόμους, δύναται να υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, 
προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ). Για την υποβολή της 
καταγγελίας ηλεκτρονικά απαιτείται η προηγούμενη 
αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου/καταγγέλ-
λοντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του 
ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Άρθρο 2
Διαδικασία Ηλεκτρονικής καταγγελίας για 
ηλεκτρονικά εγκλήματα

1. Η καταγγελία υποβάλλεται ηλεκτρονικά προς την 
Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρ-
χηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Η καταγγελία περιλαμβάνει τα απαραίτητα ταυτο-
ποιητικά στοιχεία του καταγγέλλοντος, ιδίως ονοματε-
πώνυμο, αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, 
στοιχεία επικοινωνίας του, μνεία αν η καταγγελία αφορά 
στον ίδιο ή σε τρίτο πρόσωπο, ιδίως ανήλικο άτομο, το 

είδος της καταγγελίας, ημερομηνία και τόπο τέλεσης, 
σύντομη περιγραφή της, καθώς και την εκτίμηση τυχόν 
οικονομικής ζημίας που υπέστη ο παθών. Δεν υφίσταται 
υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου για την υποβολή της 
καταγγελίας.

3. Μετά την υποβολή της στην ειδική ηλεκτρονική 
εφαρμογή, η καταγγελία αποστέλλεται στη θυρίδα 
της Ελληνικής Αστυνομίας και ακολουθούνται όσα 
ορίζονται στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021/26-2-2021 
απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 849) και την 
υπ’ αρ. 246/08-03-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Προστασίας του Πολίτη και Επικρατείας (Β’ 968).

Άρθρο 3
Απάντηση στον ενδιαφερόμενο

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της καταγ-
γελίας, αποστέλλεται στην Θυρίδα του καταγγέλλοντος 
μήνυμα για την πορεία διεκπεραίωσής της και τις περαι-
τέρω διενεργούμενες ενέργειες της Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Άρθρο 4
Ειδικές ρυθμίσεις

1. Το πληροφοριακό σύστημα της παρούσας διαλει-
τουργεί με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του 
ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 
(Α’ 84) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας 
Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολι-
τική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις 
διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα για την παροχή υπηρεσίας αυθεντικοποίησης 
στους πολίτες και τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Η Ελληνική Αστυνομία έχει την υποχρέωση να εκ-
δώσει οδηγίες για την ασφαλή διαχείριση και χρήση των 
θυρίδων από το προσωπικό της.

Άρθρο 5
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα - Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα

1. Η Ελληνική Αστυνομία είναι υπεύθυνη επεξεργασί-
ας, κατά την έννοια της περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 44 
του ν. 4624/2019 (Α’ 137) για την προστασία των φυσι-
κών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, για τους σκοπούς της λειτουρ-
γίας της εφαρμογής της παρούσας.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ανε-
ξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας για την λειτουργία 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr-ΕΨΠ) και έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς 
τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων 
πληροφοριών, της διασφάλισης της ιχνηλασιμότητας 
και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων 
από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία 
απειλή.
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Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη Προστασίας του Πολίτη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Ι

Αριθμ. 44992 (2)
Καθιέρωση 24ωρης καθημερινής λειτουργίας, 

καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαι-

ρέσιμες ημέρες, του Τμήματος Κτηνιατρικής της 

Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-

κής της Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπεί-

ρου, για το έτος 2022.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγ-
χρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύ-
τερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 133).

2. Την παρ. Ι του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

3. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτο-
διοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

4. Το π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 234), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του ν. 4446/2016 
«Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-
Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας 
ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 240).

5. Το άρθρο 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 47).

6. Το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 21).

7. Την υπ’ αρ. 13912/15-05-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του 
Βασιλείου Μιχελάκη του Πολυκάρπου ως Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μα-
κεδονίας.

8. Την υπ’ αρ. οικ. 38569/12-04-2022 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυ-
τικής Μακεδονίας «Αναπλήρωση Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α.Δ.Α. 6ΩΥΦΟΡ1Γ-ΤΣΟ), όπως συμπληρώθηκε με την 
υπ’ αρ. 40767/15-04-2022 όμοια (Α.Δ.Α. 6ΥΕΠΟΡ1Γ-
ΡΕ4).

9. Την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 «Ρυθ-
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (Α’ 85).

10. Το άρθρο 10 του ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές 
Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Γεωργίας» (Α’ 154).

11. Την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 «Περί 
κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Π.Ν.Π. του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου 
εβδομάδος εργασίας, των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών 
και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» και τροποποιήσεως 
διατάξεων ταύτης» (Α’ 126).

12. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

13. Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/4595/21-02-2007 
υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση στους Γενικούς 
Γραμματείς Περιφερειών της αρμοδιότητας για τον κα-
θορισμό του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς 
και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλ-
λήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (B’ 293).

14. Την παρ. 3 γ) του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/
Γ2γ/οικ./1692/27-06-2006 υπουργικής απόφασης «Κα-
θιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των 
υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» 
(Β’769).

15. Το υπ’ αρ. 60578/4048/19-04-2022 έγγραφο της 
Περιφέρειας Ηπείρου, με τα συνημμένα του.

16. Την υπ’ αρ. 40429/4511/18-03-2022 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Θεσπρωτίας 
της Περιφέρειας Ηπείρου περί ύπαρξης σχετικής πίστω-
σης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση 24ωρης καθημερινής λει-
τουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, του Τμήματος Κτηνιατρικής της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέ-
ρειας Ηπείρου, για το έτος 2022, προκειμένου να καλυ-
φθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας (κρεοσκοπικοί έλεγ-
χοι, εισαγωγές - εξαγωγές και ενδοκοινοτική διακίνηση 
ζώων - έλεγχοι στο λιμάνι Ηγουμενίτσας ζώντων ζώων, 
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ζωοτεχνικοί έλεγχοι, έλεγχοι ζωοτροφών και έλεγχοι 
ζωονόσων).

Από την ανωτέρω λειτουργία προκαλείται δαπάνη, η 
οποία έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Θε-
σπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 
2022, ως εξής:

Ε.Φ. - Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ

072.0512 3.500,00 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 29 Απριλίου 2022

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΖΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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